Pattner zrt'

* u,un*',,ud6j / Lcl
20i7 JAt,|.

-fri\{,t

I

l.

I

villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,2" r6sz vonatkoz5siban
mely l6trejott egyreszr6l a vSrc V6ros Onkorm6nyzata (sz6khelye: 2600 Y,6c, M6rcius 15. t6r
11. Ad6szSm: 15731302-2-L3) k6pviseli: Fiird6s Attila polg5rmester, mint Aj5nlatk6r6 6s
Felhaszn5l6 (tovAbbial :ban Felhaszn6l6)

tt 207 -209, k6pv: Sipos
c6gjegyz6ksz6m: 01-10-0214818, ad6sz6m: 12898019-2-214) mint
villamosenergia-kereskal6 (tov5bbiakban: Keresked6) koz6tt az alulirott helyen 6s id6ben, az
alSbbi felt6telek mellett:
m6sr6szr6l

L5szl6

a

MVM Partner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei

6s Nagy zsolt,

1, El6zm6nyek

V5c V5ros 0nkorm5nyzata jelen szea6d6sben foglalt felhaszn5l6 6s egy6b

felhaszn5l6k

k6pviselet6ben is k6zbe:;zez6si elj5r5st folytatott le 2016. 6vben ,,Villamos energia beszez6se"
megnevez6ssel.

Az elj5r6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni.

A

kozbeszez6si dokumentumok (tov6bbiakban: kozbeszez6si dokumentumok vagy
dokument6ci6) tartalma:t6k, hogy az egyes felhaszn6l6k 6n5ll6an k6tnek szea6d6s a nyertes
aj5nlattev6vel'az adott rrisz vonaikozSs5ban. Jelen vez6d6s az emlitett kozbeszez6si elj6r6sban
megkotdtt - a Felhaszniil6ra 6s annak felhaszn6l6si helyeire vonatkoz6 - szen&'snek min5si.il.
feiJf rogziti4 hogy a s:zez6d6sekb6l foly6 jogokat 6s k6telezetts6geket az egyes felhasznSl6k
6n6ll6an-gyakoro5;k ill. teljesitik. Egy adott felhaszn6l6 szez6d6sszeg6se a tobbi felhaszn6l6ra
nem terj-ed ki. B6rmely Felhaszn6l6val k6t6tt szez6d6s megvfin6se (ide nem 6rtve a
tefesed6ibe men6s miatti megsziln6st), a t6bbi szez6d6s id5beli hatSly5t nem 6rinti.

A nyertes aj6nlattev6 ,,2" r6sz vonatkoz5sdban a Keresked6 lett, igy a 2015. 6vi.CXUII. tdrveny a
k6zbeszez6sekr6l (a tcv5bbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
fi gyelembev6tel6vel jelerr szez6d6s vele kerijl megkot6sre'
f6inaszn6t6 rogziti, hogy a 2013. 6vi V. torv6ny (tovSbbiakban: ftk.) 8:1.5 (1) bek 7. pontja

alapjin szez&6 hat6s5etnak min6si.il'
Felek a szolgSltatas teljer;it6se 6rdek6ben az al6bbi szez5d6st k6tik.

2,

t.

A szerz6d6s c€lja, tSrgya

tulek a k6zbeszez{si elj5r5s alapjdn egym5ssal 0n. teljes ellStSs alapri szez6rd6st hoznak
l6tre FelhasznSl6-i menetrendad5si kdtelezetts6g n6lkijl, mely alapj6n a Keresked6 eladja,
Felhaszn5l6 megv6srrrolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokument6ci6ban meghat5rozott
vif lamos-energi5i (szenod6s korvetlen t6rgya). Ennek alapj5n a Keresked6 v5llalja a magyar
SWiteli h6l6ziton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabv5nyos min6seg( villamos energia
biztosit6s6t a FelhasznSl6 r6sz6re a szenSdls id6beli hatSlya alatt 12 kwh mennyis6gben,
amennyiben a teriiletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhaszn6l6si
helyek tekintet{ben a m6rtegkOri v6ltSst ir6sban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6re. tulek
rogzitif, nogy a jelerr szez&6ssel 6rintett k6zbeszea6si r6sz (,,2" r6sz) vonatkoz5sdban a
r6iszel 6rintltt felhaszn6l6k a szez6d6s teljesit6si id6tartama alatt jogosultak a szez6d6ses
mennyis6g (630 229kwh) felett annak tov5bbi 50%-a vonatkoz5s5ban opci6s jogot
gyatorotnL nz opci6 gyakorl6saval (egyoldahi jognyilatkozat) a Keresked6nek teljesit6si

l6telezetts6ge keietkezik. Felek az opci6 gyakorl6s5hoz sz0k6ges jognyilatkozatnak tekintik
az opci6s mennyisegb5l t6rt6n5 b5rmilyen mennyis6gli 6tv6telt. Az opci6 gyakorl5s5val a
Keresked6nek teliesiltisi kotelezetts6ge 5ll be. Felek rdgzitik, a fentiek alapj5n tehAt, hogy az

V

opci6s mennyis{?et osszevontan kell sz6mitani ftiggetleni.jl att6l, hogy az adott r6szben
6rintett egyes FelhasznSl6k milyen arSnyban 6lnek ezen jogukkal.
Felek rogzitik, hogy a kozbeszea6si mliszaki leir5s fogyasztasi adatokat (is) tartalmazo
mell6kletben konkr6tan jelen pont vonatkozSsaban kieg6szit5 adatokkal 6rintett
(meghatSrozott) felhaszn6lSsi helyek vonatkoz5sSban az Nkt. m6dosit6sa okan 2017. 01. 01.
napj5t6l a kul6n meljel6lt felhaszn6l6si helyek vonatkoz6s5ban a szez5d6s alanya 6s igy a
fizet6 f6l is az illet6kes tankeri.ileti kozpont lesz. igy a vonatkoz6 felhasznill5si helyekn6l 2016.
december 31. 24.0Ct 6rakor a jogszabSly erej6n6l fogva ezen pozici6 Stsz6ll az illet6kes
tankeriileti kozpontra. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkozds6ban akk6nt kell
alkalmazni, hogy erz opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szerzSdS felet illeti,
amely/amelyekn6l a l'enti korillmdny (6tsz5ll6s) nem kdvetkezik be. Felek jelen pontban foglalt
esetet, mini a Kbt. 141.5 (a) bek. a) pontja szerinti esetet 6rt6kelik. Fentiek ok6n felhaszn5l6
az 6rintett felhaszn5liisi heiyekn6l a fenti id6pontot kovet6en felmerti15 kotelezetts6gek6rt nem
felel.
3.

5.

6.

A szez6d6s t5rgy5t k6pezi tov5bb5 a szez6d6sk6t6st k6vet6en a keresked5 v6ftassal j5r6
osszes adminisziratiV, tovibb6 a kozbeszez6si mtiszaki leirSsban egyebekben meghat6rozott
tev6kenyseg ell6t6sa. Ezek ellen6rt6k6t az aj5nlati 6r tartalmazza, ezen k6telezetts63ek
ell5t6s66rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.
A fulhaszn6l6 felhaszn6l6si helyeit jelen szenod{s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
Felek megdllapodnak abban, hogf a jelen szez6d6sben meghat6rozott minimSlis mennyis6g
5t nem v-6tele okan, Felhaszn5l6 semmif6le tov5bbi dff vagy k6vetel6s megfizetds6re nem
k6teles.
T0lfogyaszt5s eset6n a felek a Kbt. 141.5 alapj5n jSrnak el, ha ezt a Kbt. nem z5rja ki.

3'
t.

A

Keresked6 6ltal

Az ellenszolg6ltatas 6s megfizet6se

a kdzbeszez6si elj6r6sban megaj5nlott 6s a

Felhaszn6l6 6ltal elfogadott

nett6 ellen6rt6k (egys;695r)az al5bbi:
a) profilos folyls;rtasi helyek eset6ben: 12,65 FVkWh, azaz tizenkett6 eg6sz hawan6t
sz6zad Forint/kWh.

A jelenszez6d6sben meghat5rozott ellen6rt6k a szez6d6ses id6tartam alatt fix, index6lSsra
szerzod6s id6tartama alatti 6rv6ltoz5sb6l ered6
l"h"t6r6g, tehSt tartalm azza
kereskedelmi kock5zatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k feltetel n6lkUli, nett6 energia fix energia5r (ellen6rt6k)'
Felek roqzitik. hoqv a fenti ellen6rt6k a belfdldi, egy z6naid5s ellen6rt6k, amely nem
tartalmaia a rAr fots6qet (2007. 6vi Lncwl tv. 9-13. g) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszez6s 6s 6rt6kesit6s koltseg6t, a 10912007. (xII. 23.) GKM. rendeletben
megiat6rozott Stv6teli kdtelezetts6g al5 es6 villamos _(,,z6ldJ energia koltseg6t, a.kiegyenlit5
tols"g6! hazai 6s nemzetkdzi hat5rkeresztez6 kapacit6sok dij5t. 6s a
"n"?gl.
menEtrenoaads-5thArit6s6b6l adod6 mindenfajta k6lts6geket, valamint m6rle9k6r tags5gi diat

a

;iil;
3.

4.

a

is.
5.

f"t"f rog.itilt hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz6llitds
fols6gdt] t"nat ii 5lta16nos rendszerhaszn6lati dijakat, a sz6nipari szerkezet5talakitasi

kedvezm6nyes 6rri villamos .energia t5mogat5st,. a VET-ben meghat6rozott
p6nzeiszkozoket 6s nr:m tartalmazza az ixFA-t 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogszabS lyba n meghatSrozott ad6kt6l 6s llet6kektSl.
-fenti
etten6rt6f- mag6ban foglalja a teruletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kotend6
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6#vdt kapcsolatos szakdrt6i tan6csad5s, valamint a Felhaszn5l6
meghatalmazSs6val a szabadpiacra l6p't5 felhaszn5lSsi helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek
meitcot6s{vet. illet6lal a kozbeszea6si eljSr5s m(iszaki. leir5sSban rogzitett valamennyi egy6b
szo"lg6ltatdsteilesit6s6vel kapcsolatosan elj516 Keresked6-i szolg5ltatas teljes ellen6rt6k6t.
A v-iilamos energia szolgSltat5s szttnetel6s6nek idej6re vonatkoz6an tulhaszn5l6 energia dij
megfizet6s6re nem k6teles.

t5mogitast,

a

i

o.

7.

i

8.

Felhaszn6l6

6s Keresked6 a teljes ell6t6s alapri szez6dds id5tartama alatt az

energia

ellendrt6ke vonatkoz5s5ban napt6ri h6naphoz igazod6 elszSmol6st alkalmaznak.
9.

A jelen szea5d6sirez vezet5 elj5r5sbani ajSnlatt6tel, a jelen szez(rd6s, a sziml5z5s 6s
kifizet6sek p6nznenre a magyar forint (HUF).

10.
11.

Felhaszn616 az ellerr6rt6k fedezetdt saj6t forrSsbol biztosiga.
A FelhasznS16 el5le11et nem fizet.

12.

Felhaszn5l6 az ellen6rt6ket, az igazolt szerzfiesszet1 teljesit6st k6vet6en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 135. 5 (1), (5X6) bekezd6se, tovdbb6 a Ptk. 6:130.9 (1) bek szerint
sz5mlaosszesit6 alapj6n, 6tutal5ssal, forintban (HUF).
A Keresked6 v5llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn5l5si helyek list6ja szerint,
felhaszn5l5si helyenk6nt k dn-ktilon az ott felttintetett sz6mlafizet5k (int6zm6nyek,
gazdSlkod6 szervez€:tek) fel6 sz6ml5z, azaz a listan szerepl5 felhaszn6lSsi helyekre havonta 6s

13.

a

int6zmdnyenk6nt ktil6n sz5ml6kat bocsdt ki, amely tartalmazza:
- az 5ltala az el6z6 napt5ri h6napban (elsz6mol6si Id6szak) a FelhasznSl6 r6sz6re
6rt6kesitett villamos energia teljes mennyis{36t
- a villamos energia egysd36r6t (FVkWh)
- az 6lta16nos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a tdrv6nyben meghatirozott energiaad6 osszegdt

L4.
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16.

L7.

18.
1A

- a rends;zerhaszn6lati dijakat
- eSy6b, jogszab5lyban rogzibtt, a Felhaszn6l6t terhel6 6s a Keresked6 Sltal
sz5ml6zend6 t6teleket (igy k0lonosen a VEf !47. 5 alapj5n szSmlSzand6
t6teleket).
A szSml6k mell6 Keresked6 r6szletes analitik5t mell6kel (elektronikus form5ban is), melyek
felhasznSlSsi helyenk6nt (egy6telmf beazonosithat6s6g mellett) tartalmazz6k a_. sz5mla
alapj6t k6pez6 felhaszn6l6si mennyis{]eket (leolvas5si adatokat, leolvas5si id6szakot),
egys6g6rakat, sz5mla6rt6keket.
n i<iUocsatott sz5ml5n, sz6mla osszesittin 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kiviil fel kell
tijntetni a fizet6 nev6i fizet6 cim6t, felhaszn5l6si hely cim6t, felhaszn6.l6si hely funkci6jSt,
POD sz6mot, felhaszr6lSsi hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.
Keresked6 nem jogosult a terUletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 5ltal szdm5ra. megkiildott,
igazolt naturSli6t6l elt6r6 mennyise.let alapul v6ve - idSszaki sz5mlSt kiSllitani. Ennek
riegfelel6en a minderrkori keresked6i 6ramsz5mla natur5lia btnisAt az eloszt6 5ltal az azonos
szAirl6z6si id6szakra kijllitott RHD szSml6n megjelen6 5rammennyisq k6pzl Amennyiben egy
adott sz6ml5z5si id6szakot k0vet6en m6gis elt6r6s ad6dna egyes felhaszn6l6si helyek eseten
az RHD 6s a kereskecl6i 6ramsz5ml5k natur6lia vetitdsi alapj5nak ktilonboz5s{Je miat! akkor
a keresked6 koteles e:t a soron kovetkez6 sz6ml5z6si id6szakban korrig6lni'
Kereskedd 6ltal kiboc!;5tott sz6mla tartalmazza a m6r5berendez6s 6ltal m6rt 6s elfogyasztott
energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari _szerkezetStalakit5si t5mogat6s, a
LJuitr6ny"t 6r-ri villamos energia t6mogatiis, az AFA 6s energiaad6 6sszeget'.Felhasznel6k
6s feresked6 az energia ellen6rl6ke vonitkoz6s5ban naptari h6naphoz igazodo elsz5mol5st
alkalmaznak.
Felhaszn5l6 ig6ny alapjSn - a dikt6l6son alapul6 felhaszn6l6si adatok
Keresked5 vjllalja
figyelembev6tel6vel t6rt6n6 sz5m15z6st is.
x6iesked6 v6llatja, ho3y az Elosd6i Enged6lyessel kdtend6 h6l6zathaszn5lati szez6d6sekben
a feftrasznaf6 r"it"tt u3ttut;. a fizet6 fEl szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t -a KereskedS
fel6 szitmlSzza az 5tal6nos rendszerhaszndlati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg
fO-"tf*Uf .t Eloszt6i Enged6lyes sz5m5ra. Keresked6 az 5ltal6nos rendszerhaszn6lati dfrakat,
ri"i- ro-"tit"tt szolq6ltit6st tov6bbsz5ml6zza a FelhasznSl6 fel6, amit a Felhaszn5l6 a
ierest<ed6nef kdteles megfizetni az energiadfjal megegyez6 fizetdsi felt6telekkel.A Szea6d6s
i"fj"ii,teri iOOtr.k6t k6v;t6 75 napon beiiil Keresked6 jogosult a Felhaszn5l6.. fel6
sz5ml6ban
;6i;t;;;r"b ;;trtu [,ibo.r6t5r6ra. Lz a sz5mla tartalmazhaga a .havi elsz5mol6
t6teleket.
jelen
kiszSml5zhat6
alapj6n
szez6d6s
de
ki nem sz6mlizott "i6tt"g"run
K6sed6lmes fizet6s e;et6n a Felhiszn5l6, mint szea(d6 hat6s5g a Ptk. 6:155 5-6ban
megfeler6 k6sedelmi kamatot, tov5bb5 a _kijlon. jogszab6lyban meghat6rozott behajtSsi
koGeg5tal5nyt koteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re'

-

-

a

a

hatelyos
Felek rogzitik, hcgy fizet6si kotelezetts6get csak jelen szez6d6snek es
jogszabSlyoknak mindenben megfelel5 sz6mla tulhasznS16 6ltali k6zhezv6tele keletkeztet.

27.

megatbpodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve sz5mol el a sz.erz6d6s
teljesit6s6vel osszefugg6sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 62. 5 (1) bekezd6s k).pontja
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas5g tekintet6ben mertilnek fel, ds melyek a
Keresked5 ad6kdteles j6vedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak.

itiet

4, A felek jogai 6s kiitelezetts6gei

1.
2.
3.
"

A Keresked6 k6telezetts6geit a

hat5lyos jogszab5lyo( tov6bb5

a

kozbeszerz6si

dokumentumol: m[iszaki leir6s r6sze tartalmazza reszletesen'
es az aual
ieresked6 a trirv6nyi el6ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si k6telezetts6geket
az
kovet6en
megszfin6s6t
szerz6d6s
v5llalja
kaocsolatos feladatok
"ttaiatat
5r'
ieiesteO6 fel6, melynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti

ij

a

pontjain a teljes
Keresked6
-"rrJur a mell6kletben szerepl6 felhasznSlSsi helyeknek a csatlakoz5si
;;gyA6r6s 5tlasteljesitm6nv 6rt6k6vel mesesvez6
irap1 szez6o6ie-n
felel a fentieK nem
i"|j;itrne,inyuf koteles folyariatosan iendelkez6sre 5llni. Nem
Keresked6nek
felmeriilt
teljesit6stl6s66rt. nu ..t ut'Efotttol enged6lyes 6rdekkdr6ben
u.r egyertelm6seg,6rd-ek6ben^rogzitik,
fet nem r6hat6 - ot orc)ra r"nii"r. riui:an r"et
hosv eredm6nvesen mesrcsven
Keresked6
alapj5n a

6;ftdt

-

j

k9!*t'
n"gy iJ; ii*t6d6s
1ry
alapj5n az Eloszt6i Enged6lyes
jognyilatkozatot,
minden olyan rntezked6s 6s
-amelv
energiaig6nv6t kielegfteni
k.zbejott6ver a rernar.",iati-jdgii;iil ilod fogamatosan
ielen szez6d6s illaPj6n.
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4.
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5.

r6sz6re a h5t6zati ensed6ryes sz6llitja le.

pontokon
u retnaszn6t6sl helyekkel mesegvez5 csatlakozAsi

"tUtatu

tort6nik.
Azid6soros,negy'ed6r6sfogyaszt6sm6r6srea|ka|masm6r6ve|e||Stottfogyasztasihe|yek
f'u-ir"*oel-iozurtama- atatt a. mindenkori nesyed6r6s :tgTqPiut]A
6s jelenti a rendszerir6nyito fel6.
foqvaszt6si menetrender u rJior.Jo tesziti el
r"gy"irtSri aditok mell6kletben szerepl6,,A" ,,8"
u
t"g99ott €ves villamos energia fogyaszt5sok
6s,,C", mell6kleteiben retnasziat5li n"iyt"#
f"sy.r'i6rtdi"r ell6tss alapi szez6d6s szerinti
iiJi'tii..'iJr"irJja *rurju
at ii6soros felhaszn6l6si helyek menetrendt6l valo
szabadpiaci vi arnos energra
"ru*rit.
vagy a szijksfTes kiegyenlitc! energia
elt6r6s6nek penu:Ugyi kocKazata a t6bbletenergia
ennek a Felhaszn6l6 fel6 t6rt6n6
;:il;affiil{oiuetr.eroen-u reiesrea6t t6rheti,nem
lehets6ses'
uagv Lsest6uen t0rt6n6 5th5rit5sa
vilamos enersia ig6ny6t fedeznidv
K#l;d;'r[iJr"r'.i.i?irriiero r"ri,uiinausi hetyeinek
saj6t neveben
ariui i"rr'uttnart villamos energia mennvisAJet
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kdteles el6re megvSsirolni'

fu|hasznS|6akerersked6im6r|egkorbe|ep6fe|haszn5|6si,helveivonatkoz6sabanfell6pr5
fl,ion.k6res6re - Keresked6nek v5llalnia kell
v6telez6si l]zemzavarok eset6n-"-'r"-f niiilirO
kdpviselet6t a h5l6zati rendszer azon
Zrintett felhaszn6l5si helyeinek
'r"tnffitnjt6n6l
ielentkez5 v6telez6si zavart
tagjaivat szemben, amevi;;;Gk u
6idekeinek k6pviselet66rt Ezen
okozta/okozt6k, ., ,ino"nt'i,"i'i.irl t"nni" r"rnuszn6l6
et t tgvi k5rben meshatalmaz5snak min6stll'
l6pti fosvaszt6si
l'=Laoe<Jri.l fetmond5dt - a keresked6i m6rleqkorbe
A
6ltal teljes bizonyit6 erej(
hetyek vonatkoz,irauun -^'u'-'#inJJrnJro repuit"l6je
6s bonYolltja le az

;;il;el6
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fifid;]6;
maqSnokiratba
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iir"itii*'i"Gri"iorar.
vonatkoz6siban)

megnatllm;#i;

Keresked6-kezdem6nyezi
ni.iirv"Jirloooert"rl fetmond6s5n5l (a messz0n6s id6pontja

u ;"r"n ?Jrz3OZ#n

meghat5rozott kezd6 teljesit6si id5pont az

ir5nyad6.
eloszt6i,:':fE::J:l]:i9I S5ll:'.".,'i\
10. o ''rTllllio, m6rleskorbe l6p6shez. sziikseses.riCiizj
6s H6r6zatnaszn5L{!:'::?1*}]
A:ff [::;:"U#a::ft nilJiJuu-ir'il1;_
ez vatamety fosyaszt5si hetv eset6n

r,:il"rffiHfi1ffi:);ru#6s6t

amennyiben

nem 6ll rend€:lkez6sre

11.

- a

Felhaszn6l6 k6pvisel6je Sltal teljes bizonyit6 erejfi
magdnokiratba t'oglalt meghatalmaz6#val a Keresked6 kezdemdnyezi 6s bonyoli$a le a
tertiletileg illet6les eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6hez a jelen
szez6d6ben meghat6rozott kezd5 teljesitdsi idSpont az ir6nyad6,
A teljes ell5t6s alapri szez6d6s hat5lya alatt Keresked6 koteles a t5le elv6rhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondoss5ggal mindent elkdvetni a FelhasznSl6 6rdekeinek
v6delmdben. Arrennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j6rt el, vagy

egy6bk6nt

a

:;zez6dds teljesitds6hez szijks{tres b6rmely int6zked6se nem j6r

eredm6nnyel, az ebb6l ered6 k5rok megt6ritdsdre koteles.
Felhaszn6l6 jogosult az energiaellStSs5val kapcsolatos barmilyen iigyben Keresked6hoz
fordulni. aki ttile elv6rhat6 szak6rtelemmel k6teles Felhaszn5l6 r6sz6re tan5csot vagy
(ilyen t6rgyi k6n5s eset6n) irdsbeli t6jdkoztat6st adni.
nz 0lonnan bekap,csol6sra kerii16 felhaszn5l6si helyek r6sz6re, al adott felhaszn6l5si helyl_e

,

6rv6nyes eneigiadij alkalmaz5s5val Keresked6 a szez6d6ses id5taftamon belill
szabadpiaci viilJmoi energia ell6tSst ny0jt, tov5bb5 ell6$a ezen felhaszn5l5si helyek
eset6ben is a miiszaki leir5sban ill. jelen szezrjd6sben foglalt kotelezetts6geket' Ezen
felhaszn5l5si helyek vonatkoz5sSban a jelen szez(d6s rendelkez6seit kell alkalmazni
kuldnosen azzal, hqy az energiadij meghatarozott m6rt6ke ezen rlj felhasznSl5si helyek
vonatkozds5ban is ii6nyad6ak. A felhasznSl5si helyek modosul5sa (ide 6rtve az 0j
felhaszn5l5si h€:ly bevon6s5t, r6gi megszfintet6sdt, stb.) nem min6su.l a felek
jelen
meg6llapod6sa aiapl6n szez6d6sm6dosit6snak. Felek e korben rogzitik, hogy
renielkez6s a Kbt. i41.9 (4) bek. a) pontja szerinti esetnek min5stjl azzal, hogy az

14.

opci6val novelt mennyis6.Tet jelen szezcjd6sm6dositas. nem. v6ltoztatja meg'
A szez6d6s id5tartama alatt megsz(n6 felhaszn6lSsi helyek r6sz6re Keresked6 szak6rtSi
biztosit 6s a FelhasznSl6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn5l6si helyek
szolgSltatasbol val6 kil6ptet6s6t. Ezen .szolg5ltatasok ellen6rt6k6t is
,ttu.6t
"n"rgiu
a-m,:gaj5nlott energiadfj.Felek e kdrben_ rogzitik, hogy jelen rendelKezes a
tartalmazza

*ro!u*.t

Kbt. 141.9 (+) tek. a) pontja izerinti esetnek min6siil azzal, hogy az opci6val ndvelt
mennyisd3et jelen szez6d6sm6dosit6s nem v6ltoztatja meg'

15.

ugyint6z6s gyorsit5sa, egyszerfisit6se 6rdek6ben internetes ilgyf6lport5.l
Keresked5
ijzemeltet€s6re k5teles a szen6d6s iOOtirtata alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a,
ailir rcarrmtt szimla m szaki tartalm6t 6s szSmszaki helyess6g6nek ellen6zeset meg a
szSmla meg6rkez6s6t megel6z6en el lehessen -- v69ezni, annak megtekinthetoseget
Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztosibani. ugyancsak
biztositani kell a Keresked5nek az egyes felhasznSlSii helyek teljesitm6ny .gdrb6jdnek
muszaKl
lefutasanak, illeh€ a Keresked6 6s a tulhaszn5l6 kozdtt megkotendo szerzodes

r"r"itgdO-ii

vonatkoz6sri adatainak megtekinthet6sdg6t.

5' Szerz6d6sszeg6s

6s

jogkiivetkezm6nyei

Felek jelen szez5d6sben v5llalt kotelezettsegeinek megszegese, .'S,y. .k|l6no^t:1.-1
frzetesl
szerz6d6s meghiisulSs6nak okoz6sa, hib6s teljesit6se,.. k6sedelem, karterites
hat6lyti
azonnali
tort6n6
F6l
5ltal
mSsik
a
bzea6d6s
kotelezettsegei keletkeztet, illeWe
szerint'
felmond6sSt alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak
izezdd6sszeg6si esetek 6s azok itt el6lrt kovetkezm6nyei nem
A
-6i"..7,;aer
" ielen pontban it,qzitett
b6rmely m6s pontjSban meghat6rozott szea6d6sszeg6s
d""i,r-l lJ"n
eseteket, ilietve az azokhoz ffizott jogkovetkezmenyeket'
(s6relmet szenvedett)
s0tyos szezrio6sszr46s esetdn a ri,tyos szez6d6sszeg6ssel erintett
jelen
jognyilatkozattal
egyoldal0
int6zett
F6lhez
F6l a Szezcjd6sl. a szez6d6sszeg6
.
szen6d6s szerint azonnali hatSllyal felmondhala. B6rmely s0lyos szez6desszegeskent
a"n"ielt, vagy ism€telt szezSd6sszeg6s a s6relmet szenvedett f6l 6rdekmgldsitt

A

4.

6nmag5ban megalaPozza.
Srilyos szezod6sszeg6st k6vet el a Keresked6, ha:

-

ha a szerz(rdds teljesit6s6hez sziiks6ges elektromos 5mmmennyis{;et

nem

szerzi be teljes eg6sz6ben,

nem 5ll rendelkez6sre a jelen szea6d6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s
m6don,

nenr biztosila, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszer0 teljesitese esetdn

a

FelhasznSl6 teljes 6ramig6nye kiel6gitesre kertiljon (kiv6ve ha a jogszabSlyban
r(Ezritettek szerint keri.il sor korl5tozSsra)
jelen szez(d6sben nevesitett egy6b (tan5csad5si, k6pviseleti, adminisztr6ci6s,
egyrib) k6telezetts6g6t nem, vagy hiSnyosan teljesiti 6s ezzel tulhaszn6l6
ell5t5s5t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,
egydb a jelen szez5d6sben ekk6nt megjelolt s0lyos szez5d6sszeg6st kovet el.
egyiittm(kdd6si kotelezetts6g6t silyosan megszegi,
Keresked5 ellen felsz6moliisi elj6r6s joger6s elrendel6s6re keriil sor, vagy
vdgelszSmol5s al5 kerUl, ill. hivatalbol torlik a cfiegyz6kk5l'
ha az illet6kes Hivatal Keresked6 mlikod6si enged6ly6t joger6sen
visszavonja, vagy egy6b m6don a szen6dds teljesit6s6re alkalmatlannS v5lik.
S0lyos szez(rd6sszeg6st kdvet el a Felhaszn5l6, ha:
fizetdsi kdtelezetts6g6nek a Keresked5 Sltal meghat6rozott legalSbb 30 napos
pothat5rid6 alatt sem tesz eleget,
egytittmfikod6si kotelezetts6g6t s0lyosan megszegi.
vis maior bekdve,tkez6se eset6n a Felek kotelesek egymSst halad6ktalanul 6desiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked5n6l jelentkezi( a vis maior id6tartam5ra
a Felhaszn5l6 jo<losult harmadik szem6lyt6l a m(kerd6s6hez szi.ikseges elektromos eramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz5s5ban figyelembe kell venni.
Keresked6 ezen okb6l semmif6le t6ritdst vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem drv6nyeslthet

-

-

a

-

FelhasznSl6val szemben.

7.

Felhaszn6l6 netn koteles a szabv5nyon kivilli elektromos 6ramot 6wenni, igy ha a
elektromos 6ramot 5tv6tel6t a fulhaszn5l6 visszautasiqa, ez a
szabv6nyon klv
Keresked6 r6sz6r6l minSsUl szez6d6sszeg6snelg amennyiben az6rt felel5s.
A teljesit6s jogszerfi megtagad6sa eset6n a jogszerfien_ megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem totuemzet6si, sem k6rt6rit6si kdtelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet€si
kotelezetG6g sern. Ekkor a jelen szez6rc6sben meghat5rozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis6gei az 6tad6s felfuggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis6ggel csokkenteni kell.

A

li

6. Szerz6d6si biztosit6kok
1.

5-

4.

tulek meg5llapodnerk abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l,. ami6rt felel6s(ftk.
6:186.gj hib6san vagy k6sedelmesen teljesit, akkor k6teles a Felhaszn6l6nak a hibSs vagy
k6sede'imes teljesit6ssel 6rintett minden napt6ri nap vonatkoz6s6ban az adott
felhaszn515si hely 6ves, dokument6ci6ban kalkulSlt mennyiseg( villamos energia forintban
meghatdrozott eibn6rt6k6nek 365-6d r6sz6nek a k6tszeres6t kotberk6nt megfizetni.
A koti#rt a Felhas;:n616 irdsbeli felsz6lit5ssal, 8 napos fizet6si hat5rid5vel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6litSs k6zhezv6tel6t kovet6 5 napon belul a Kereskedti ir.asban,
k6tseget kiz5roan bizonyftdkokkal al5t6masztott indokl5ssal ma_g6t ki nem- menti,.akkor a
k6tbei elismert kcivetel6snek min6siil 6s a Keresked6 kovetel6s6be besz5mithat6 a Kbtben foglalt valamennyi felt6tel (135. I (6) bek) megval6sul6sa eset6n.
A Felhaszn5l6 kovetelheti a kdtb6ren feliili k6r6t is.
Keresked5 felel mindazon k5r6rt. amely szez6d6sszeg6se ok5n a Felhaszn5l6ra vagy
harmadik szem6lyrc h6ramlik. Amennyiben a Keresked6 szez5d6sszeg6se ok6n harmadik
szem6ly Felhaszn:il6val szemben 6rv6nyesit s6relemdij, vagy k6rig6nyt, akkor ez al6l
Keresked5 halad6ktalanul koteles mentesiteni a FelhasznSl6t, illetve amennyiben az ig6nyt
teljesitette a Felhaszn5l6 a harmadik f6l ir5ny5ba, akkor k6teles a megfizetett osszegeket
6s felmerUlt kolts6geket felhiv6sra a tulhaszn6l6nak megfizetni.
Amennyiben a Keresked6 szez6d6sszeg6se miatt a fulhasznSl6 ellen per vagy m5s elj6r6s
a Keresked6 f6lk6nt bel6pni.
indul. koteles abba amennyiben ez lehets6ges

-

-

Amennyib€n

ez nem lehets6ges, koteles a Felhaszn6l6 pernyertess6g6t

el6segitenr.

Pervesztess6g eset6n az el6z5 pont szab6lyai megfelel5en ir5nyad6ak.

7. Egy6b rendelkez6sek
1.

A

a

FelhasznS16 kdteles betartani
mlndenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, Szab6lyzatok
jelen
rendelkez6seit, amennyiben az
szen&lssel nem ellent6tes. A jelen szezSd6s Felei

k6z6tt els6dlegesen jelen szez6d6s az ir5nyad6 a jelen szez5d6s 7.4. ponla
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Kereskedcj bSrmely ASZF-nek min6siil6 irata vagy
annak rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szea6d6ssel, akkor az
6rintett ASZF-rendelkezds nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott
rendelkez6s a 7.4. pont alapjSn alkalmazand6.
A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab5lyoknak, Szabiiyzatok, a mfikod6si
enged6ly6ne( i.izletszabSlyzat5nak
rendszerhasznSlati szea6d€seinek
rendelkez6seit.
A Keresked5 mindenkor a szakszer(en elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elvdrhat6 magatart5st k6teles tanirsitani, kUlonosen
lizez6dds teljesit6s6t vesz6lyeztet5 esem6nyekr6l
Felhaszn6l6t
halad6ktalanul 6rtesiteni,
A S:rez6d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le
elvSrhat6 int6zked6st.

6s a

. A
.

a

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s b5rmely ponga k6gens
jogszab5lyba Ut(6zne, vagy a kdzbeszez6si elj5r6s k6telez6 6rv6nyfi dokumentum5nak
tartalmiival ellent6tes lenne, akkor a szen6d6s fentieket s6rt5 rendelkez6se hely6be
minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy ktilondsen a szez5d6s m6dosit5sa n6lktil
a
megs6rtett k6telez6 6rv6ny0 jogszabSlyi rendelkezds vagy k6zbeszez6si dokumentumi
rendelkez6s kerUl. F€ntieket kell megfelek5en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszab5ly akkdnt rendelkezib hosy valamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a
szez6d6sben s:zdvegszerfien szerepelnie kell) 6s azt szovegszer(en a szerz&6s nem
tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi).

4.

-

-

8, A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin€se
1.

jelen szez6d6s hatdrozott teljesit6si id6re 2016. 12. 01. napj6nak 00.00 6raj6t6l
2017. 77.30. napj6nak 2a.0O 6rAjiig kotil! a Keresked6 ezen id6szak alatt k6teles a

Felek

szerz6d6s szerinti ell5tas biztosit5s5ra.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szen6d6s a Ptk. szab6lyai szerint rendes
felmondSssal fe,lmondhat6. A felmond5si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a
Felhaszn6l6 ko::beszez6si eljiriist folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban
hat5rozz5k meg.
3.

Felhaszn6l6 k6teles

a

sze.z:6dis felmondani

a

Kbt-ben meghat5rozottak szerint,

amennyiben:

a)

Keresked5ben kozvetetten vagy kozvetlenril Z\o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely

tekintet6ben fenn5ll a 62.

I

(1) bekezd6s k) pont kb) alpon!5ban meghatSrozott felt6tel;

b) Keresked6 koz!'etetten vagy kozvetlenril 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintetd.ben fenn6ll a 62. g (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghatarozott
felt6tel.

Keresked5 kotelezetts&3et vSllal, hogy a szen&6s teljesit6s6nek id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Felhaszn5l6 szdmiira megismerhet5v6 teszi 6s a Kbt. 143. 5 (3)
bekezd6se szerinti Ugyletekr6l a Felhaszniil6t halad6ktalanul 6rtesiti.

Keresked5 ebben

az

esetben

a

szez6d6s megsz(n6s6nek id6pon$5ig teljesibtt

szolgSltat6sinak ellen6rt6k6re jogosult.
tulhaszn5l6 a szez(rd6st felmondhala (att6l ell5that) ha:
felt6tlenr.il sztik6ges a szerz&6s olyan l6nyeges m6dosit5sa, amely eset6ben a
Kbt. 141. I alarj5n rij kozbeszez6si elj5r6st kell lefolytatni;
Kereske.d6 nem biztosi$a a Kbt. 138. $-ban foglaltak betart6s6t, vagy az
Keresked6 szr:m6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. s-ban foglaltaknak; vagy
az EU[\1SZ 258. cikke alapj5n a kozbeszez6s szabSlyainak megszeg6se miatt
kotelezettsegsz:eg6si elj6rSs indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s5ga az EUMSZ 258. cikke
alapjdn inditott elj5r6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogSb6l ered6 valamely
k6telezetts6g t.ekintetdben kotelezettsdgszeg6s tort6nt, 6s a birrcsSg 6ltal meg6llapitott
jogs6rt6s miatt a szea5d6s nem semmis.

a)
b)
c)

5.

Egyebekben a szerz&6s megsz(ntet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir5nyad6ak.

9. AdaW6delem, kapcsolattart5s, egy6b rendelkez6sek
1.
2.

3.

.t.
5.

A szen6d6 felek k6telesek betartani az adatv6delmi szab6lyokat,

tulek megdllaptfrnak abban, hogy kUltinds tekintettel bizalmasan kezelnek

minden
minden olyan

egymSsnak 6ladott, Uzleti titoknak min6sii16 informSci6t, valamint
informiici6t, dokumentdci6t, adatot, amelyeket ir5sban bizalmasnak min5sitettek
(bizalmas inform5ci6), vagy jogszab5ly annak min5sit.
Uzleti titok a r;azdas5gi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6,
megold6s vagy adat, amelynek nyilvSnoss5gra hozatala, illet6ktelenek 5ltal tort6n5
megszezdse \/agy felhaszn6lSsa a jogosult jogszerii p€nzrjgyi, gazdas5gi vagy piaci
6rdekeit s6rten6 vagy veszdlyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a szUks{;es int6zked6seket megtette.
A Felek titoktart6si kotelezettsdge a tudom6sukra jutott iizleti titokra 6s bizalmas
inform6ci6kra, igy krllondsen szakmai megoldSsra, know-how-ra is kiterjed.
A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform6ci6kat kiziir6lag a szez6d6s
teljesft6s6re haszndlhatjdk fel. A m6sik f6l el6zetes j6v5hagy5sa n6lki.ll ilyen informdci6t
egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve. ha
ezt 6rv6nyes 6s hatSlyos jogszab5ly alapjSn kotelez6 vagy valamely bii.6s59 vagy m6s
hat6sag, 6llamigazgatasi szerv elrendeli. A felek err6l halad6Kalanul t6j6koztatj6k
egym6st irdsban a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy m6s hat6s5gi hat6rozat egyidejfi megkijld6se
mellett.

A tulek kotelesr:k a hat6s6g (bir6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k

8.

megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart6si kotelezettsA3 al6 exj inform5ci6na( ami m5r
kcizismert. Egy adott inform5ci6 kdzismertseg6t az a fdl bizonyitja, amelyik annak
kozismertsdg6r'e h ivatkozik.
A jelen titoktartiisr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6dds megsz(n6se utan is hatalyban
maradnak.
tulek kifejezettr:n nigzitik, hogy tudomSsuk van arr6l, hogy FelhasznSl6 k6teles a
Kozbeszez6si Hat6signak bejelenteni, ha

a)

Keresked6 szez5d6ses kotelezetts6g6t srilyosan megszegte
felmond6si5hoz vagy el5ll5shoz, k5rt6rit6s koveteldsdhez vagy

b)

6s ez a szerz6d1s
a szez5d6s alapjSn

alkalmazhat6 egy6b jogkdvetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha
Keresked6 olyan magatart5sdval, amely6rt felelSs, r6szben vagy eg6szben a szez6d6s
lehetetlenail6sdt okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leir5s5t,
az annak alapj6n alkalmazott jogkdvetkezmdnyt, valamint hogy a szen&5 f6l a
szez6d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor kerUlt-e arra vonatkoz6an perindit5sra.
Keresked5 szez6d6ses kotelezetts6g6nek joger6s bir6s5gi hat6rozatban megiillapftott
megszeg6:;e eset6n a szez6d6sszeg6s t6ny6t, leir5s5t, l6nyeges jellemz5it, bele6rtve

\

azt is, ha a szez(d6sszegds a szezdd6s felmond6sihoz vagy a szez6d6st6l val6

eliill5shoz, k6rt6rit6s k6vetel6s6hez vagy a szen6d6s alapj6n alkalmazhat6 egy6b
szankci6 rirv6nyesit6sdhez vezetett, valamint Keresked5 szen6d6 f6l olyan
magatartSs6val, amely6rt felel6s, (r6szben vagy eg6szben)
szen6d6s

a

lehetetlenUl6s6t okozta.
9.

Felek fenti k6rben meg5llapodnak abban, hogy Keresked5 nem jogosult a fenti adatok
6tadSsa miatt a Felhaszn5l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az
esetben sem, ha b5rmely 6tadott t6ny, vagy k6rtilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak,
kiv6ve ha ez:el a FelhasznSl6nak az adatok 6tad6sdnak pillanatSban t6nyszer(en
tiszt5ban kellelt lennie (nem tartozik ide a hibds jogszab6ly-6rtelmez6sb5l vagy t6ves
t6nv6ll5s-6rtelnrez6sb6l szirmaz6 kortilm6nv. kiv6ve ha az a FelhasznSl6nak felr6hat6an
kdvetkezett be).

10.

fulek megSllapoclna( hogy a fenti titokvedelmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz5sSban jogszab5ly a fentiekt5l ellent6tesen

11.

tulek kijelentik. hogy a szezid6s teljesit6s6ben follamatosan egyijttm0kodne( a felmertil5
probl6miikr6l alym5st halad6ktalanul 6rtesitik.
Felek jognyilatko;.ataikat kiz6r6lag ir5sban, az Stv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 mfuon
igazol6 modon tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form5jSt is.
Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjel6lt esetleges korliitoz5sokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan:

rendelkezik.

12.

13.

Felhaszn5l6 nisz616l:
N6v, beoszt5s: ltrd5s Attila polg6rmester
El6rhet6segei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c. M6rcius 1 5. t6r
Jognyilatkozat korlStozdsa:

---

N6v. beosztSs: liegledi M6nika beszen6si r6szleg
El6rhet5s6gei(lerv6lcim, tel, fax) : 2600 V5c, Kozt5rsas5g
cegledi. monika(ivacholdino.hu

it
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.,

06-27-315-534

34., 06-30/583-0042

Keresked6 r6sz616l:
N6v beoszt6s: Fazekas llbor
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei
3834, +36-20-588-2388, +36-1-202-0373
Jognyilatkozat korl5toz5sa:

0t 207-209,

+36-1-304-

N6v. beoszt6s:

El6rhet6sdgei (l,.v6lcim, tel, fax):
Jognyilatkozat korlStoz6sa:
N6v. beoszt6s:
El6rhet6segei(lev6lcim, tel, fax) :
L4,

Jognyilatkozat korlStoz5sa:
Jelen szerz5d6st r5rint6 osszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kiz6r6lag irSsban
az Stv6tel helyrlt 6s idej6t dokument5l6 m6don teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax e!€t6n az 6tv6tel igazolSs6t megfelel5en alkalmazni kell (visszaigazol6s
k6r6se, ill. faxjelent6s).
Amennyiben a s;zerz6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6ridSt nem tiiz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmer0lds6r6l fiognyilatkozatot tev6 tudom6s6ra
jut6s6t6l) sz6mitott 3 munkanapon belUl kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
rovidebb hatdrid6 nem derijl ki. Amennyiben olyan probl6ma mertil fel, amely miatt a
tulhaszn6l6 enerrgiaig6ny6t nem tudja kiel6giteni, akkor a jelen szez(d6sben foglalt

-

r).

-

\'

16.

t7.

kotelezetts6gek vonatkoz6sSban Keresked6 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
megtenni.
Minden, a miisik f6lnek beny[jtand6 jelen szez6d6s t6rgy5t 6rint6 dokumentumot a jelen
szez5d6sben mr:ghatSrozott kapcsolattart6 cim6re kell megkiildeni. A kUldemdnyt faxon,
elektronikus levSlben illet6leg postai kUldem6nyk6nt kereszti.il feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st k6vet6 elscj munkanapon, szem6lyes 5tad5s eset6n azonnal
k6zbesitettnek k:ll tekinteni.
A kijelolt k6pvisel,5k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztat6sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kotelesek gondoskodni, melynek elmaradisa nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben valermely technikai ok a ktildem6nyek fogad6sSt akad5lyozn5 ill. lehetetlenn6
tenne, felek kot€rlesek a m6sik felet err6l - illetve a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul
rovid riton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,

hogy

a

akad6

yoztat6si nyilatkozat telefonon t6rt6n5 megt6teldnek igazol6sa

a

nyilatkozattev6t terheli.
18.

Szen6d6 felek 0Ey j6rnak el jelen szez6d6s hatSlydnak fennSllta alatt, igy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szez6d6s kikot6seinek. Szez6d6 tulek
kijelentik, hogy egyikr.ik sem tanisithat olyan magatart5s! amely a szez6d6ssel
ellentetes lenne, vagy a m6sik f6l jogos 6rdekeit sdrten6. Szez5d6 Felek rogzitik, hogy a

dokumentumok kezelese sor5n

19.

20.

2t.

zJ.

24.

az

adatuelelmi jogszabSlyok

rendelkezdseit
marad6Kalanul betaG5k.
Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gtikn6l
mdsik f6l 6rdekeit
messzemen6en szem el6tt tartva jSrnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l,
amely a miisik fdlnek ak6r vagyoni, akdr nem vagyoni k6rt okozna.
Szen6d6 Felek halad6ktalanul k6telesek drtesiteni a m6sik felet a tudom6sukra jutott
minden 6rtesUldsr61, dokumentumr6l, inform6ci6r6l, amely jelen szez5d6s teljesit6s6t
akadilyozza, vagy befoly5solja,
Szerz6dS tulek mq5llapodnak, hogy jelen szez5d6s hat6lya alatt
a fentieken tril is
szorosan egyOttrnfikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdekdben, hogy a jelen
szerzSd6sben kitiizott c6lok megval6suljanak.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szez(d6s alapjin a tulhasznSl6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel5s a hivatkozott kdzbeszea6si elj5r6s alapj5n a Keresked6vel
szez6d6st kot6 tov6bbi felhaszn5l6k szea6d6sszeg6s66G ill. a tovSbbi esetleges
felhasznSl6k szerz5d6sweg6se jelen szez6d6s FelhasznSl6j6ra nem hat ki.
Jelen szez(rd6s ill. a kozbeszez6si elj6r6s ,,2" r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az in.
Int6zm6nyi profilosjelleg0 fogyasztdsi helyek vonatkozSs6ban tartalmaz rendelkezdseket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyasztdsi hely vonatkoz6sSban nem
6rtelmezhetS, azt figyelmen kivtil kell hagyni.
Jelen szez6d6sben nem szab5lyozott k6rd6sekben MagyarorszSg jogszab6lyai, ktilOn6sen a
Kbt, 6s a Kbt. 6ltel enged6lyezett k6rben a ftl! valamint a villamos energi6r6l sz6l6 2007.
6vi DOCWI. Tdrv6ny (Vet.) 6s a vegrehajtas5ra kiadott 27312007 (X.19.) Korm. rendelet
el6ir5sai, a villamos energia rendszerhasznSlati dffakr6l 6s alkalmazSsuk szabSlyair6l sz6l6
412013. (X. 1(;.) MEKH rendelet,
villamos energia rendszerhasznSlati dfak
6rszab5lyoz6s6nak kereteir6l sz6l6 6412013. (X. 30.) NFM rendelet,
megrijul6
energiaforr6sokb<il 6s a hullad6kbol nyert energi6val termelt villamos energia m(kod6si
timogat6s5nak finanszirozSsdhoz sziik6ges p6nzeszk6z m6rt6k6nek meg6llapitAsi
modj6ra 6s megfizet6s6re vonatkoz6 r6szletes szab6lyokr6l sz6l6 U2016. (I. 27.) NFM
rendeletaz irSnyaC6ak.
Felek rogzitik, hogy jelen szerz6des csak a Kbt. feltdteleinek (141.5) teljesill6se eset6n,
irSsban modosithat6. Felek rogzitik, hogy a szerz6d6s
alakszerfi szez6d6sm6dosit5s
n6lkiil - m6dosul az alSbbi esetekben:

a

-

-

a

a

-

a) felek

kozhiteles nyilv5ntart5sban foglalt adatainak mfoosulesa eset6n

a

nyilv6ntart6sba bejegyzds napj5val,

b) felek kapcsolattart6ira,

teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok mfoosul6sa

eset6n a m5slk f6lhez tett kozl6s k6zhezv6tel6nek napjdval,

10

c)

26.

amennyiben a Kbt. ezt nem

zaia

ki.

Felek rogzitik, hogy semmis a szezSd6s m6dosit5sa, ha az arra ir5nyul, hogy a Keresked6t
mentesits6k az olyan szez5d6sszeg6s (illetve szez5d6sszeg6sbe es6s) 6s annak

jogk6vetkezm6ny'ei - ide nem 6rtve a felmondis vagy el5ll5s jogdnak gyakorl5sat alkalmaz5sa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra ir5nyul, hogy
FelhasznS16 Sw6llaljon a Keresked6t terhel5 tobbletmunkak6lts63eket vagy indokolatlanul
egy6b, a szezfid6s alapjdn a Keresked5t terhel6 kockdzatokat. E korben kijelenti
Keresked5, hogy
kock5zatokat felm6rte 6s azt a jelen szez6d6sben foglalt
ellenszol95ltatasban teljes k6rfien 6rv6nyesitette.
A szen&6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez6dds mell6kletdt
k6pezi (a felsoroltakon kivtil) (a Megbizo p6lddny6hoz csatoltan) az eljAr6s iratanyaga.
Felek jogvitdjuk eset6re kikdtik a V5ci JSr5sirosSg ill. a Budapest Kdrny6ki T6rv6nysz6k
kiz6r6lagos illet6kess6g6t.
A kulfdldi ad6ilbt5s6gii Keresked5 k6teles a szez6d6shez annak al6ir5s5t k6vet6 3
munkanapon bekil - arra vonatkoz6 meghatalmazSst csatolni, hogy az illetSs6ge szerinti
ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6sag kdzvetlenill beszerezhet a Keresked5re vonatkoz6
adatokat az orsz:5gok kozdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lki.il. Ennek elmaraddsa srilyos
szezSd6sszeg6srrek min6sUl.

a

27.
28.
29.

30.

-

Jelen szez6d6s annak mindk6t f6l 6ltali al6ir6saval 16o hatalvba.

Budapest. 2016. 11. 30

"l
Sipos L5szki

Nagy Zsolt

kis 6s kcizepes fogyas;t6i
6ft 6kesit6si oszt5lyvezet6

P6nziigyi ellenjegyzds

1.

V6c VSros Onkorm6nyzat
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sz6mti mell6klet:

Felhaszn5lSsi helyek
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